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Posudek oponenta :

Diplomová práce studenta Karla Foltýna s názvem „Vliv vybraných herních činností na 
výsledek utkání ve vrcholovém volejbalu„ si dává za cíl provést analýzu podání a obranných 
kombinací proti prvnímu útoku soupeře u českých národních družstev na mistrovství Evropy 
2001 a na mistrovství Evropy 2005. 

Otázky a připomínky :

V úvodu je třeba objasnit, některé formulace : Pro současný volejbal ……, 
Volejbal v dnešní podobě se stal…….?
V teoretické části v kapitole 2.1., je charakteristika volejbalu popsána velmi obecně. Chybí 
zde charakteristika současného vrcholového volejbalu, kterým se přece tato práce zabývá.? 
U kapitoly 2.3.2.2., (strana 19)  je třeba objasnit některé pojmy. 
V celém textu je nutné používat jednotné názvy (podání – servis).
Strana 28 kapitola 2.3.5.2 objasnit použité výrazy.         
Proč je kapitola herní výkon zařazena až na konec teoretické části?
Vyjádřený cíl práce se mi zdá nesrozumitelný. Z jakých podkladů vychází dva poslední 
odstavce? Jsou v nich velmi odvážná konstatování.
Vysvětlit tvorbu a význam hypotéz!
V kapitole 3.4. Metodika práce není možná formulace: Základem metodiky práce je sledování 
videozáznamu …… ?
V práci je třeba užívat osoby v množném čísle (příklad strana 49 - vyčíslím).
Ve výsledkové části se u stanovení míry úspěšnosti jednotlivých činností vycházelo z jakých 
hodnot? Proč je hodnoceno blokování samostatně a následně dohromady s vybíráním, když 
cílem bylo provézt analýzu „ úspěšnosti“ obranných kombinací? Vysvětlit tabulky, které 
nejsou srozumitelně popsány.
Z práce mi není jasné, které činnosti se ve výsledkové části hodnotí u našeho družstva a, které 
u soupeře?
Proč je kapitola 5.2. vložena do diskuse k výsledkům?
Strana 72 třetí odstavec – další velmi odvážné tvrzení, které je nutné vysvětlit.
Je otázkou, zda je takto vůbec možné porovnávat dvě reprezentační družstva a to v horizontu 
4 let? 

I přes určité nedostatky doporučuji práci k obhajobě. U obhajoby je však třeba, aby student 
vhodně odpověděl na dané otázky.         

V Praze          dne 21.4.2006
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